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Yleistä

Kerisalon Metsästysseura ry:n synnyinsanat lausuttiin 29.7.1964 klo 20.00 alkaneessa kokouksessa Viljo
Vaskelaisen talossa. Kokouksessa oli läsnä Viljo Vaskelainen, Eino Salminen, Erkki Räisänen, Aarne Pöllänen,
Aarne Vaskelainen, Eino Puustinen, Viljo Rantula, Eino Rönkä, Veikko Lappi, Ilmari Turunen sekä Joroisten
riistanhoitoyhdistyksestä Markku Saastamoinen ja Martti Pulliainen. Kokouksen avauksen suoritti Viljo
Vaskelainen.

Keskustelujen pohjalta päätettiin perustaa metsästysseura. Kerisalon seuran nimeksi tulisi Kerisalon
Metsästysseura ja jos edellä olevaa nimeä ei patentti- ja rekisterivirasto hyväksy, niin vaihtoehtona oli
Kerisalon Eräveikot.
Metsästysseuran säännöiksi kokous hyväksyi mallisäännöt pienin poikkeuksin. 27.3.1974 pidetyssä yleisessä
ylimääräisessä kokouksessa säännöt muutettiin yksimielisellä päätöksellä täysin mallisääntöjen mukaiseksi.
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Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin 7 varsinaista ja 2 varajäsentä. Valituiksi tulivat varsinaiset jäsenet
Aarne Pöllänen, Eino Salminen, Viljo Vaskelainen, Veli Virtanen, Ilmari Turunen, Veikko Lappi ja Eino
Puustinen ja varajäsenet Eino Rönkä ja Veikko Sikanen. Järjestäytymiskokouksessa johtokunta valitsi
puheenjohtajaksi Aarne Pölläsen ja sihteeriksi Ilmari Turusen.
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Rekisteröinti

Rekisteröintiasiaa ajettiin eteenpäin kirjeenvaihdolla patentti- ja rekisterihallinnon kanssa, joka teki
pilkunkin virheestä kärpäsen kokoisen härkäsen, mutta tulosta tuli, metsästysseura sai rekisteripaperit
kuntoon 1967 ja seura sai rekisteröidyn nimen: Kerisalon Metsästysseura ry.
Kerisalon Metsästysseura liittyi Suomen Metsästäjäliittoon 6.2.1979 pidetyn vuosikokouksen päätöksellä.
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Toiminta

Perustetun metsästysseuran varsinainen toiminta alkoi 31.8.1964 pidetyn kesäkokouksen jälkeen
keskittymällä enimmäkseen riistanhoitoon. Hoitotoimet panostettiin lähinnä jänisten ruokintaan ja lintujen
talven ajan jauhinkivien saamiseen. Maanvuokraustoimintaa pidettiin hyvin aktiivisesti vireillä. Niinpä
26.3.1965 pidetyssä vuosikokouksessa voitiin todeta metsästysseuralla olevan vuokrattuina 1787,98 ha
metsästysmaata. Jäsenmäärä oli tuolloin 20 jäsentä:
Aarne Pöllänen, Veikko Lappi, Veli Virtanen, Aulis Lattunen, Eino Puustinen, Ilmari Turunen, Toivo Roine,
Eino Ikonen, Toivo Lattunen, Pekka Vihavainen, Eino Salminen, Eino Rönkä, Viljo Vaskelainen, Eino Lappi,
Eino Kinnunen, Juhana Kaksonen, Viljo Rantula, Arvi Teittinen, Veikko A. Kääriäinen ja Veikko Sikanen.
Aarne Pölläsen jälkeen puheenjohtajana ovat toimineet:
1975–1979 Viljo Vaskelainen
1980–1989 Eino Salminen
1990–1995 Heimo Vaskelainen ja vuodesta
1996 lähtien Raimo Vaskelainen jatkaen edelleen.
Kynää ovat pyöritelleet eli seuran sihteerinä ovat olleet:
Ilmari Turunen
Eino Salminen
Pertti Räisänen
Jarmo Loponen
Jani Salomaa vuodesta 2011 alkaen.
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Toimintakauden 2014 johtokunta:
Raimo Vaskelainen, puheenjohtaja
Mikko Räisänen, varapuheenjohtaja
Arto Kaipainen, rahastonhoitaja
Jani Salomaa, sihteeri
Sekä jäsenistö:
Arto Jäske, Marko Räisänen ja Antti Räisänen.

Hirvipäällikköinä vuonna 2014:
Markku Räisänen, Mikko Räisänen, Lauri Räisänen ja Antti Räisänen.

Jäsenistä Viljo Vaskelainen on kutsuttu seuran kunniapuheenjohtajaksi 2.1.1994 ja Viljo Rantula
kunniajäseneksi. Edesmenneistä jäsenistä seuran ensimmäinen kunniajäsen oli Aarne Pöllänen ja
ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Eino Salminen.
Seuran kunniajäseneksi on kutsuttu vuonna 2004 Veikko Sikanen ja vuonna 2014 Heikki Räisänen. Seuran
perustajajäsenistä viimeinenkin poistui ikuisille metsästysmaille vuoden 2014 kuluessa.
Seuran maanvuokraustoiminta on jatkunut koko toiminta-ajan, niinpä seuran yhtenäinen metsästysala on
tätä kirjoitettaessa 3120 ha ja jäsenmäärä 86.
Seuran toiminnan alkukaudet menivät edelleen eteenpäin maanvuokraustoiminnan jatkamisena sekä
painottuen riistanhoitotoimintaan. Metsästyspuolella oltiin varsin pidättyväisiä varsinkin kanalintujen
metsästyksessä ja jahtia suunnattiin enemmän jäniskantaan. Myös kettukantaa verotettiin yhteisjahdeilla
sekä variksia sen aikaisen lainsäädännön suomana myrkkypyydyksillä. Lainsäädännön muuttumisen jälkeen
pyyntimenetelmät ovat muuttuneet ja esimerkiksi Seurapirtillä järjestetyssä Kanu-loukkutalkoissa
rakennettiin 10 loukkua pienpetojen pyyntiä varten.
Seuratoiminta jatkui riistanhoitotyötä tehden, samoin oli ohjelmassa myös osallistumiset
riistanhoitokursseille sekä erilaiset kilpailut, riistapolkuammuntakilpailut, pitäjänmestaruus
hirvenammunnat sekä kylällä järjestetyt pilkkikilpailut.
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Vuonna 1967 kohtasi Joroista vallan valtakunnan median huomion saavuttanut jänisruttotapaus, johon
sairastui joitakin ihmisiäkin. Sen johdosta seura laittoi tutkittavaksi 7 jänistä, 8 oravaa ja lisäksi rottia, joiden
näytteet kuitenkin todettiin puhtaiksi.
Toiminta jatkui edelleen jo tietyn suunnan saaneena, vaikkakin johtokunnan henkilöt uusiutuivat kunnes
kolkutettiin 70-luvun alkua.
Seuran ulkopuolella toimi hirviporukka, joka oli perustettu 1953 Aarne Pölläsen johdolla toimivaksi,
metsästellen syksyisin n. 1 hirvenkaatoluvan antaumuksella aina vuoteen 1969 saakka, jolloin Mikkelin
lääniin ei hirvikannan pienuuden johdosta myönnetty yhtään hirvenkaatolupaa. Niinpä Kerisalon
Seurapirtillä oli syksyllä 1969 tarjolla hirvipaistin sijasta kakkukahvit. Syksyllä 1969 hirviporukka sulautui
metsästysseuraan.
Riistanhoitoa- ja ruokintaa on seuran toimintaan kuulunut sen perustamisesta tähän päivään. Riistaa on
ruokittu viljellyillä riistapelloilla, nuolukivillä ja porkkanoilla. Viljellyiltä riistapelloilta on sadon korjanneet
riistaeläimet suoraan tai sato on korjattu talteen talvea varten.

Tässä yhteydessä voitaneen mainita lainaus pitkäaikaisen sihteerin kynäilemästä vuoden 1970
toimintakertomuksesta, silloisesta viljelyksessä olevasta riistapellosta. Suora lainaus hänen sanailustaan:
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”Tulokset koko kaalimaasta menivät hevonperseeseen, kuten kansanomaisesti voimme sanoa. Sillä kuten
tunnettua Tyrväisen hevonen eräänä syksyisenä sunnuntaina maisteli suihinsa ihanan kaalimaan. Näin
romuttuivat toiveet jänisten ja hirvien mieluisesta käyntipaikasta.”
Kennel-toiminta on ollut seuran toiminnassa alusta alkaen mukana, lähinnä erilaisten koirakokeiden
muodossa. Varkauden kennelyhdistys on ollut osallisena fasaanien istutuksessa ja ruokinnassa vuonna
2004. Seura on suhtautunut myönteisesti koirakoetoimintaan ja esimerkiksi vuonna 2014 seuran alueella oli
koemaastoja yhdeksässä eri kokeessa.
Seura on istuttanut omaan laskuunsa Hyviänsalmeen koeluontoisesti sorsia vuosina 1995–1998. Telkkien
pesintää on edistetty pesäpönttöjen asentamisella. Fasaanien istutusta on myös suoritettu viimeisen 2000luvun vaihteessa. Istutustoiminta on keskittynyt pääasiassa Hyviänniemelle. Istutusmaastossa on käyty
kanakoirien harjoitustilaisuuksia ja samoin myös kanakoirakilpailuja. Fasaanitoimintaa ovat etuasiassa
pyörittäneet Asko Salminen ja Jarmo Loponen.
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Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta on ollut seuran toiminnassa hyvin suurella osuudella mukana. Ensimmäiset
harjoitusammunnat pidettiin syyskesällä 1966 Vuotsinsuolla, lainatun kiekonheittimen avulla. Vuonna 1970
metsästysseura liittyi Joroisten ampumaradan haulikkojaostoon. Liittymismaksu oli 200 mk.
Sittemmin on oltu kilpailutoiminnassa mukana aika näyttävästi osanottajana ja järjestäjänä,
riistanhoitoyhdistyksen, piirin ja SM-kisojen tasolla.
Kilpailujärjestelyistä ehkä vaativin ja suurin kisajärjestely oli 20.7.1980 järjestetty Etelä-Savon piirin
eräpolkukilpailut. Kilpailukeskuksena oli kansakoulu. Rata oli n. 4 km pitkä sisältäen 11 rastia. Ennen
kilpailua radan kävivät tarkastamassa riistapäällikkö Arvi Lintunen ja riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja
Teuvo Tyrväinen. Kilpailut onnistuivat hyvin.
23.2.1980 järjestetyt pitäjänmestaruus hirvenhiihdot Kerisalon kansakoulun lähimaastossa.
12.7.1981 oli vuorossa hirvenjuoksun avoimet kilpailut Kanavan ampumaradan maastossa. Kilpailijoita oli
eri sarjoissa 45.
Pitäjänmestaruus hirvenhiihtokilpailut 20.3.1977.
Veikko Sikanen on karsintojen perusteella päässyt osallistumaan aina vuodesta 1983 lähtien hirvenhiihdon
SM-kisoihin. Paras sijoitus on ollut tähän mennessä 6 sija. SM-tasolle ovat päässeet myös naisten sarjassa
Tuula Heinonen ja nuorten sarjassa Kari Sikanen, Jari Sikanen ja Asko Salminen. Jari Häyrynen osallistui
SML-SMkisoihin m-20 sarjassa 1993.
Hirvenjuoksu on vähän nuorempi laji tunnettavuudeltaan kuin hiihto. Siihen on SM-kisoihin päässyt Veikko
Sikanen. Paras sijoitus hänellä on 11. Samoin on yleisessä sarjassa kilpaillut Jari Sikanen.
Jäsenten väliset ammuntakilpailut on kuulunut toimintaan joka vuosi, samoin osallistumiset
riistanhoitoyhdistyksen ja piirin kisoihin.
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Pitäjänmestaruuksia samoin kuin himmeämpiäkin sijoituksia ovat seuran jäsenet saavuttaneet niin
ammunnoista, hirvenhiihto- ja hirvenjuoksukilpailuista samoin myös on menestystä tullut
riistanhoitoyhdistyksen järjestämästä pienpetopyyntikilpailusta.
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Metsästys

Metsästys kuuluu metsästysseuran toimintaan tietenkin ensimmäisenä. Seuran toiminnan alkuvuosina oli
metsäkanalintuja nykymittapuun mukaan kohtalaisesti niin että jokunen metso, teeri saatiin jopa saaliiksi.
Vuoden 1968 toimintakertomuksesta voidaan myös lukea, että ”lintukanta on kohoamassa, kiitos varsin
pienien saaliskiintiöiden jäsentä kohti”.

Metsäkanalintujen osalta huippusyksyksi osoittautui vuosi 2013, jolloin ympäri Suomen mitattiin
riistakolmiolaskentahistorian korkeimpia tiheyksiä. Jänistä on ollut joitakin kannan notkahduksia lukuun
ottamatta metsästettäväksi. Lisäksi 70 luvun jälkeen yleistyneet pienpedot supikoira ja minkki ovat olleet
pisteiden tuojina yleisiä seuran jäsenten välisessä pienpeto- ja riistanhoitokilpailuissa.

Vuoden 1969 hirven rauhoituksen jälkeen kanta alkoi elpymään ja niinpä saavuttaessa 80-lukua alkoi
hirvikanta nousta koko valtakunnassa liian tiheäksi ja 1979 valtakunnan kaatolupamäärä oli 50.700 kpl,
joista Joroisten osuus 180 kpl eli 90 aikuista hirveä 90 vasaa. Alkoi tehometsästys valtakunnan alueella.
Kerisalon Metsästysseura osallistui hirvien kellistystalkoisiin esimerkiksi 1980 jahtikaudella 10+10
kaatoluvan voimin. Suurten kaatolupamäärien johdosta metsästyksen painopiste kääntyi hirvivoittoiseksi.
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Nykyisellään metsästettävä hirvikanta on saatu jotakuinkin halutun suuruiseksi ja seuran kaatoluvat
vaihtelevat 4 pyyntiluvan molemmin puolin.
Metsästyksen sujumisen parantamiseksi ja tiedonkulun turvaamiseksi hankittiin seuralle 1970 2
radiopuhelinta. Pöytäkirjaan on sihteeri kirjoittanut kyseessä olevan laitteiston olevan verraton apu
hirvijahdissa. Näin jälkiviisaana voitaneen todeta radioiden avun olleen kyseenalaista, sillä kun kaverin selkä
hävisi näkymästä, alkoi radioista kuulua vain italialaisten ja avaruusolentojen helvetinmoinen väittely
pastan keitto-ohjeista.

Nykyinen hirvijahti on helpottunut henkilökohtaisten VHF-puhelinten ja kännyköiden kera. Älypuhelinten
yleistyessä passimiesten jahdin seuranta on muuttunut eittämättä mielenkiintoisemmaksi, joskin hirvi
saattaa kävellä passitornin vierestä huomaamatta passimiehen seuratessa koiran liikkeitä kännykän
näytöltä.
Seuran koiramiehet omistavat myös hyviä ja toimivia hirvikoiria. Suurin metsästysseuran 50vuotistaipaleella kaadetun hirven lihapaino oli 262 kg, ampujana Mikko Räisänen syksyllä 2003. Hirvi kantoi
14-piikkistä sarvikruunua.
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Saaliin jatkokäsittely ei aina saata mennä aivan suunnitelmien mukaan. Jo hirven saaminen metsästä
nylkypaikalle saattaa aiheuttaa suuriakin voimanponnisteluja. Esimerkkinä on miesmahdilla Vuotsinsuon yli
hevosreessä vedetty hirvivainaa. Lisämakuna oli sula maa ja keskiyö.

On myös sattunut niinkin että kuljetus on epäonnistunut. 60-luvulla silloisen hirvipäällikön hevosen
kärryihin saatu saalis oli kuljetusvaiheessa Poku-hevosen täydessä laukassa pudota muljahtanut Seurapirtin
tiemutkassa raviojaan. Kynsipuun luona puukkojaan hioneet metsästystoverit alkoivat jo huolestumaan
kuljetuksen viipymisestä, kunnes kuljetus saapui, ajuri peruutellessaan kuljetettavaa liiterin suojiin tokaisi:
”Perkele, tämä hirvivainaja putos kyyvistä!”
Kuten tiedetään, metsästys ei ole vain metsässä puurtamista vaan väliin mahtuu myös sosiaalista
kanssakäymistä, huulenheittoa ja niin edelleen. Kaverukset Kepu ja Peku pohtivat suon ylityksen jälkeen
kielen olevan suussa kuin lapasen, josko käytäis Osulasta olutta:
– Montako pulloa?
– Viistoista.
– Eikun seittemäntoista.
– Miks seittemäntoista?
– Siks kun ensimmäiset on juotu on vielä jäljellä viistoista.
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Ensimmäistä kertaa karhupassiin pääsivät metsästysseuralaiset 1998. Karhun liikkeistä syyskesällä 2004 on
ainakin yksi havainto Sahinsuolta. Siellä olevasta kaurapellosta on tavattu jätökset, jäljet ja syönnökset.
Tosissaan kerisalolaiset pääsivät karhujahtiin vuonna 2011, jolloin Joroisten ensimmäinen nykymuotoisen
karhun metsästyksen tuloksena jahdattu karhu kaatui seuran alueella. Siitä lähtien seuran edustus on ollut
aina karhujahdeissa mukana.

Uutena riistatulokkaana on alueelle levinnyt metsäkauris. Vuosikymmenen taitteessa kumminkin
ilveskannan räjähtävä kasvu romahdutti Kerisalon kauriskannan. Ilveskannan pienentämisen johdosta
kauriskanta osoittaa elpymisen merkkejä. Kauris on aina ollut seuran alueella rahoitettu, joten
metsästyspainetta sille ei ole. Joitakin näköhavaintoja on myös valkohäntäpeurasta.
Ilveskanta kasvoi niin Suomessa kuin Joroisissakin 2010-luvulle tultaessa. Tästä esimerkkinä vuoden 2011
ilveskaadot, joista 2 tapahtui Kerisalossa, ns. ”Seurakuntamajan motti” ja ”Salmelan motti”. Seuran jäsenet
ovat olleet erittäin aktiivisia tekemään jälkiseurantaa ja osallistumaan ilvesjahtiin ja lähes joka vuosi seuran
alueella on ilvesjahti saatu aikaiseksi. Lisäksi seuran maasto-olosuhteet tuntuvat sopivan hyvin ilvesten
elinpiiriksi.
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Majavia on metsästetty seuran alueella muutamia vuosittain lähinnä tulvavahinkojen poistamiseksi ja
ehkäisemiseksi. Tosin junaradan suojelemiseksikin on majavia jouduttu poistamaan.

Susista jonkin verran näkö- ja jälkihavaintoja, samoin ahmahavaintoja on myös alkanut ilmaantumaan.
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Talkootyöt

Seuran historia pitää myös sisällään kunnioitettavia rakennushankkeita. 20.4.1971 päivätyllä kokouksella
lyötiin lukkoon muhinut ajatus metsästysmajan rakentamisesta. Tontti vuokrattiin Viljo Vaskelaiselta
Sääksjärven rannalta ja Veikko A. Kääriäisen laatiman piirustuksen pohjalta maja alkoi kohota tiettömän
Sääksjärven rantaan. Homma alkoi rakennuspuiden keräyksellä ja eteni niin, että vuoden 1971
toimintakertomuksesta voidaan lukea majan tiimoilta suoritettu 237 talkooreissua. Majan rakennusta
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varten seura joutui ottamaan Joroisten Osuuspankista 1500 mk lainan. Vaikkakin majan rakennus oli
kaikkien mielessä, silti seuran muut toiminnot hoidettiin. Majan tupaantuliaiset vietettiin elokuussa 1972.
Tupaantuliaisiin mennessä talkookertoja oli kertynyt 410.

Rakennustoiminta jatkui 1999 eräkodan rakentamisella. Kota valmistui Jarmo Loposen pihamaalla jalaksien
päälle, josta se traktorin ja kaivurin avulla siirrettiin omalle tontilleen Asko Salmisen omistaman Niemelätilan metsäiselle kalliokumpareelle. Kodalta on näköyhteys Hyviänsalmeen.
Ehkä haastavin rakennuskohde sitten majan rakentamisen käynnistyi 2003. Käyntiin polkaistiin Seurapirtin
yhteyteen lihankäsittelytilat. Päätös rakentamisesta tehtiin 4.6.2003. Työt aloitettiin pohjan kaivulla
heinäkuussa. Anturat valettiin elokuussa, jonka jälkeen alkoi runko nousta. Vesikatto oli valmis 6.12.2003.
Rakennustyöt suoritettiin pääosin talvella, niin että WC-tilat olivat valmiina huhtikuun alussa.
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Tilastointi kertoo 17.5.2004 tilanteen mukaan talkootyön arvoksi 20 777,50 e. Talkoissa oli läjässä 1380
miestyötuntia ja koneille tuli 45 tuntia. Rahaa käytettiin 19 990,99 e. Rakennuksen lopputarkastus
suoritettu 8.9.2004. Lahjoituksia 5 730 e arvosta, josta summasta puuttuvat rakennuspuiden arvo
työsuorituksineen. Tilat pitävät sisällään lihanleikkuutilojen ohella kylmiön sekä sosiaalitilat.
Talkoilla on myös rakennettu Seurapirtillä Kanu-loukkuja ja viimeisimpänä hoitokalastuskatiskoja.
Itse Seurapirttiä päästiin ehostamaan Rajupusu koordinaatiohanke III alahanke nro 15903 ”Seurapirtin
tuunaus” EU-hankkeen puitteissa vuosina 2012-2013. Yhdessä kylän muiden seurojen kanssa Seurapirtin
katon kiinnitys uusittiin ja katto maalattiin. Lisäksi Pirttiin asennettiin ilmalämpöpumppu, vaihdettiin
uloimmat ikkunat sekä keitettiin maalit ja maalattiin koko Pirtti punamultamaalilla.
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Maanvuokraajat

Suhdetoiminta maanvuokraajiin ja kyläläisiin on ollut ykkösasia alkuajoista lähtien. On pidetty yhteisiä
rantakalailtoja, pilkkikilpailuja, iltamia, talvisia urheilukisoja, joista mainittakoon perinteiset viestihiihdot
KeMs vastaan ”Muu Suomi”.

Suhdetoiminnan luomisessa hirvipeijaiset lienee ollut se suurin ja paras tapahtuma. Hirvipeijaiset vietettiin
perinteisesti Seurapirtillä aina vuoteen 1976, jonka jälkeen tilaisuus oli ”lainassa” kirkonkylän ravintoloissa
vuoteen 1988. Tämän jälkeen juhlat palasivat juurilleen Seurapirtille vuonna 1989.
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Hankinnat

Seuran ulkoisia tunnuksia olivat 70-luvulla kaikille hirvimiehille hankitut KeMs-tunnuksella varustetut
punaiset jahtitakit ja myös niin ikään KeMs-logolla varustetut t-paidat pukivat metsästysseuran jäseniä.
Vuonna 1975 hankittiin seuralle pöytäviiri. Viiriä on jaettu merkkipäivien yhteydessä 1.8.1977 päivätyn
johtokunnan päätöksen mukaan seuraavasti:
– 10 vuoden aktiivinen osallistuminen seuran toimintaan (johtokunnan jäsenyys)
– osallistuvan jäsenen täyttäessä 50 tai 60 vuotta
– erikoisesta saavutuksesta kilpailuissa piirin- tai valtakunnan tasolla
– kuitenkin aina ja joka tapauksessa johtokunnan tarkan harkinnan mukaan.
Seuralla on myös viiri-logon kanssa yhtäpitävä hihamerkki. Seuralla on käytössä myös nykyaikainen
savustin.
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Merkkivuodet

Seuran merkkivuosia on vietetty 29.7.1974 10-vuotisjuhlat. Juhliin oli kutsuttu maanvuokraajat, naapurien
metsästysseurat ja hirviseurueet. Juhlat vietettiin metsästysmajalla. Juhlissa jaettiin myös ansioituneille
jäsenille ansiomerkkejä. Merkit saivat:
Aarne Pöllänen 10 vuotta puheenjohtajana
Eino Salminen 10 vuotta johtokunnan jäsen, 4 vuotta varapuheenjohtaja + 6 vuotta sihteerinä
Viljo Vaskelainen synnyinsanojen lausuja
Aulis Lattunen 8 vuotta johtokunnan jäsen + 1 vuotta varapuheenjohtaja
Eino Puustinen 7 vuotta johtokunnan jäsen
Veli Virtanen 7 vuotta johtokunnan jäsen

Seuraavat seuran juhlat pidettiin myös metsästysmajalla 20 vuotta tultua täyteen 29.7.1984. Juhlaan sai
kutsun riistapäällikkö Arvi Lintunen, entinen Joroisten riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Martti
Pulliainen, riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Tyrväinen ja toiminnanjohtaja Taito Tuovinen,
maanvuokraajat, kyläläiset ja seuran jäsenet.

Juhlassa oli juhlapuheiden lomassa tarjolla rantakalaa jälkiruoka kahveineen. Ohjelmassa oli myös
metsästysaseet – tavat – lait ym. erätoimintaan kuuluvaa. Juhliin tuli 75 vierasta.
Seuraavaksi oli vuorossa 25-vuotisjuhlakokous, joka pidettiin metsästysmajalla 6.8.1986 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa oli läsnä Suomen metsästäjäliiton Suur-Savon piirin toiminnanjohtaja Rauno Impivaara ja
Joroisten riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Tyrväinen sekä seuran 27 jäsentä. Kokouksen
kohdassa 10 toiminnanjohtaja Rauno Impivaara ja Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Tyrväinen
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luovuttivat hopeiset ansiomerkit Heikki Räisäselle, Viljo Vaskelaiselle ja Viljo Rantulalle sekä Joroisten
riistanhoitoyhdistyksen myöntämän pronssisen merkin Pertti Räisäselle. Kokouksen jälkeen oli vuorossa
naisjäsenten tarjoamat juhlakahvit.
30-vuotistaivalta vietettiin normaalin kesäkokouksen yhteydessä.
40-vuotisjuhlaa vietettiin 10.9. 2004 Kerisalon Seurapirtillä.
50-vuotisjuhlaan vietetään tänään 15.11.2014 Kerisalon Seurapirtillä.
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